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و  است  موجود  زیر  زبان های  به  راهنما  این 
از  یک  هر  روی  بر  کلیک  با  می توانید  شما 

نمایید دانلود  را  آن  آنها، 
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فهرست

از عناوین زیر به  بر روی هر یک  با کلیک کردن 
شوید منتقل  نظر  مورد  صفحه 

کوه ثور

مسجد ام المؤمنین عایشه رضی الله 

عنها، میقات تنعیم

کوه نور و غار حراء
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مسجد البیعة )جمرات(

مسجد جامع عائشه الراجحی

موزه برج الساعة

نمایشگاه پرده کعبه

مورد شماره های 
شما نياز 
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معلومات  و  اطالعات  مهمترین  با  راهنما  این  در 

برای زیارتی ویژه از مکه مکرمه، آشنا خواهید شد
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کوه نور
و غار حراء

آنجا مکانی است که الله متعال پیامبرش  	

محمد l را به مقام نبوت رساند

رسول الله در آنجا بخش زیادی از وقت  	

تفکر در مخلوقات  به عبادت و  را  خود 

الله سپری می کرد
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از این مکان بود که چهره تاریخ تغییر کرد،  	

آنجا که جبرئیل وحی را به محمد l نازل 

کرد.

چ  	 چ  چ  ( شد:   نازل  که  آیاتی  اولین 

ڎ ڎ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ
ک  ک  ک  ک  ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ ڈ 
]العلق:5[. »بخوان  به نام پروردگارت    ) گ گ
که ]هستی را[ آفرید؛)١( ]همان پروردگاری 

که[ انسان را از خوِن بسته آفرید.)٢( بخوان 

است.)٣(  بزرگوار تر  ]از همه[  پروردگارت  و 

]نوشتن[  قلم  وسیله  به  ذاتی  که  ]همان[ 

آموخت.)٤( به انسان آنچه را که نمی دانست 

]به تدریج[ آموخت.)٥(«
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شمال مسجد الحرام در باالی کوه نور

عبارت از:

شکافی است که ورودی آن به سمت شمال است.

می تواند حداکثر 9 نفر را در خود جای دهد. 	

ارتفاع آن به اندازه یک قامت متوسط است. 	

مکان غار ثور

فاصله میان آن تا مکه تقریبا

4.8 کیلومتر است
ارتفاع آن از سطح زمین تقریبا 

634 متر است

8



زیارت غار حرا از جمله احکام و مستحبات حج 

نیست و رسیدن به آن برای افراد مسن و بیمار 

دشوار است
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کوه ثور

کوه ثور در جنوب مسجد الحرام قرار دارد 	

4 کیلومتر از مکه مکرمه فاصله دارد 	

ارتفاع آن تقریبا 748 متر است 	
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غار ثور در این کوه قرار دارد

با  l همراه  الله  از غاری است که رسول  عبارت 

یارش ابوبکر صدیق Ç مدت سه شب در مسیر 

هجرت به مدینه در آن توقف داشتند و خود را از 

چشمان مشرکان مخفی نمودند و همراهی الله ایشان 

را مراقبت و حفاظت نمود.

الله متعال فرموده است:  )ہ ہ ہ ھ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ(  ]التوبة:40[. »قطعاً الله ]او را ياری 
می كند، همان گونه كه قبالً[ یارى اش نمود؛ هنگامى 

كه کافران او را ]از مكه [ بیرون كردند، در حالی که 

او دّومین نفر بود ]و یک نفر بیشتر همراه نداشت[؛ 

آنگاه که آن دو در غار ]ثور پناه گرفته[ بودند، به 

یار خود ]= ابوبکر[  گفت: »غم مخور ]كه[ بی تردید 

الله با ماست«.«
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غار ثور عبارت از:

سنگی توخالی به ارتفاع 1.25 متر است 	

دارای دو ورودی از سمت شرق و غرب است 	

در جهت شمالی باالی کوه ثور قرار دارد. 	

زیارت این غار نه از جمله احکام حج است و نه 

مستحبات

رسیدن به غار ثور برای افراد مسن و بیمار مشکل 

است، زیرا مسافتش طوالنی است و پیمودن مسیر 

و رسیدن به آن دشوار است
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مسجدی است تاریخی و در مکانی برپا شده که 

ام المؤمنین عایشه دختر ابوبکر صدیق رضی الله 

عنهما بعد از حجة الوداع برای عمره احرام بست.

مسجد ام المؤمنین عایشه 

رضی الله عنها،

میقات تنعیم
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در بخش غربی مکه مکرمه قرار دارد 	

7 کیلومتر با حرم مکی فاصله دارد 	

یکی از حدود حرم از جهت شمال غرب است 	

اهالی مکه برای حج و عمره از آنجا احرام می  	

بندند زیرا نزدکیترین نقطه بیرون از حرم به 

نسبت ایشان است.
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این مسجد برای اولین بار در دوران متوکل 

شد بنا  )240ه(  عباسی 

بازسازی شد فهد  ملک  عهد  در 

کسی که می خواهد دوباره عمره را بجای آورد از 

اینجا احرام می بندد، البته بعد از دریافت مجوز 

عمره از طریق اپلیکیشن: 

     توکلنا               اعتمرنا
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


یک مسجد تاریخی کوچک است که در محل رویارویی 

انصار )ساکنان مدینه( با رسول الله l بنا شده، آنجا 

که در دوران حج با ایشان دیدار نمودند و با ایشان 

عهد بستند و بیعت کردند که ایشان را یاری نموده 

و چون بسویشان هجرت کرد از ایشان حمایت کنند. 

مسجد البیعة 
)جمرات(
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اولین کسی که آن را بنا کرد: 

144ه  سال  در  منصور  ابوجعفر  عباسی  خلیفه 

بود

مکان آن: 

کبری عقبه  جمره  متری   500 فاصله  در 
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عبارت از 

دارای  که  سقف  بدون  است  ای  نمازخانه 

است و صحن  محراب 

این مسجد با برخی از نقش و نگارهای تاریخی  

اش تا کنون موجود است.
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مساجد  	 بنای  از  است  ای  نمونه  مسجد  این 

رچه یکپا

بزرگترین مساجد منطقه مکه مکرمه  	 از  یکی 

است

گوناگونش  	 های  فعالیت  و  متعدد  خدمات 

است نموده  متمایز  را  آن 

مسجد جامع 
عائشه الراجحی
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مکان: 

محله النسیم در مکه مکرمه

تاریخ افتتاح:

1434هـ
مساحت این مسجد:

60.864 متر مربع
مساحت بیرونی:

10.000متر مربع

تعداد نمازگزاران:

47000
تعداد طبقات:

6 طبقه
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ویژگی های متمایز این مسجد:

ارائه برنامه های اجتماعی 	

ارائه برنامه های علمی 	

ارائه خدمات رایگان در ایام حج 	

استقبال از کاروان ها از داخل و خارج 	
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نمایشگاهی است که در آن مراحل و ابزار 

دوخت و دوز پرده کعبه و تاریخ آن و آیات 

و نقش و نگارهای آن به نمایش گذاشته شده 

است

نمایشگاه پرده 
کعبه
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زائر می تواند:

از نزدیک از آیاتی که بر روی پرده کعبه نگاشته  	

شده مطلع شود

مشاهده جزئیات این پرده در چهار سوی کعبه. 	

قطعات  	 از  برخی  و  کعبه  پرده  تاریخ  مرور 

تاریخی آن
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به  	 از تالش دولت سعودی در خدمت  اطالع 

کعبه و پوشش آن

مشاهده نمایش تصویری مراحل ساخت پرده  	

کعبه در این کشور و مراحل نصب آن.
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گاهی اوقات بازدیدکنندگان می توانند در دوخت 

پرده کعبه مشارکت نمایند.
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کارگاه پرده کعبه و نمایشگاه آن در مکه در 

اینجا قابل  از  جاده جده واقع شده است و 

دسترسی است.

مکان آن:
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https://goo.gl/maps/bb65UVufcbESSbPS6


موزه ایست نجومی واقع در بالکن برج ساعت در 

باالترین نقطه مکه

موزه
برج الساعة

افتتاح:

در رمضان سال 1440 ه
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طبقات موزه:

طبقه اول:  	

مکه  ساعت  به  مربوط  چیزهای  مشاهده  برای 

)ساخت، ویژگی ها، تکنولوژی موجود در آن(

28



طبقه دوم: 	

برای نمایش امور مربوط به اندازه گیری زمان و 

نوآوری های انسان و تالش برای دانستن وقت
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طبقه سوم: 	

برای خورشید و زمین و ماه و امور مربوط به آن
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طبقه چهارم: 	

به  مربوط  کلی  بطور  که  مواردی  نمایش  برای 

فلکی،  های  صورت  ها،  )ستاره  است  هستی 

سیارات، پدیده های نجومی(

نقش علمای مسلمانان را در بحث علوم فلکی و نجومی 

تبیین می کند.
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شما نیاز  مورد  شماره های 

911

937

1966

920002814

و  منتظره  غیر  پیشامدهای  برای 
ایمنی خدمات 

پزشکی راهنمایی  و  مشاوره  برای 

به  مربوط  خاص  توضیحات  برای 
شریف نبوی  مسجد  و  الحرام  مسجد 

برای  مرکز تماس وزارت حج و عمره 
حجاج درخواستهای  به  پاسخگویی 
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شما می توانید سایر راهنماها را با رجوع به سایت 

اینجا(  در  نمودن  )کلیک  با  عمره  و  حج  وزارت 

و  موارد  تمام  راهنماها  این  در  نمایید.  دریافت 

به  را  حج  مناسک  می شود  باعث  که  را  توضیحاتی 

دریافت  دهید  انجام  آسوده  خاطری  با  و  آسانی 

نمود. خواهید 

شریک استراتژیک

شركاى ما در موفقيت

https://guide.haj.gov.sa/fa.html


خداوند اعمال و سعی 

شما را قبول فرماید

اطالعات و  دریافت  برای 

ما  حساب  بیشتر  آگاهی های 

کنید دنبال  مجازی  فضای  در 


